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Едукација

Во период од 6 месеци (од 02.03.2014 до
30.08.2014 година) престојував во неколку
познати универзитетски болници во
Истанбул во Република Турција каде
работев со професори од областа на
ортопедската хирургија со посебен интерес
во областа на хирургија на рамо.



Универзитетски центри каде се 
изведуваше обуката 

• American Hospital 
• Capa Hospital, Istanbul University
• Istanbul Florence Nightingale Hospital
• Bezmialem Vakif University 



Нови сознанија за оперативни 
техники на рамо

• За време на мојот шест месечен престој се 
здобив со нови сознанија и оперативни 
постапки од областа на хирургија на рамо.





Вежби со инструменти, кадавер 
курсеви и работа во сала



Артроскопија на рамо 
Артроскопијата на рамо е 
модерна оперативна постапка за 
лекување на разни заболувања на 
рамото.  



Inpingement
syndrome
Ова заболување е честа причина за болки
во рамото. Кај оваа состојба причината за
болка во рамото е притисокот што се јавува
на тетивите на ротаторната манжетна. Ако
не се лекува може да ја оштети
ротаторната манжетна при што движењата
во рамото се болни .



Лекување на 
Inpingement syndrome

Кај некои пациенти конзервативен
третман не дава резултати.
Оперативниот третман се изведува со
помош на артроскопска или отворена
метода наречена субакромијална
декомпресија.



Повреди на ротаторна
манжетна  

Тетивите на ротаторната манжетна можат да се
повредат и при тоа дасе јави болка во рамото и
неможност за изведување на некои движења.
Лекувањето на овие повреди се изведува оперативно
со артроскоппска или отворена оперативна постапка
при што се реконструираат повредените тетиви.



Нестабилно рамо и 
луксации
Оваа проблематика бара точна дијагноза и 
соодветен третман кој е во директна 
зависност од патолошките промени и други 
фактори кај пациентите. 



Други оперативни 
процедури 
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